
TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU 

RAHVAN BİNİCİLİK MÜSABAKA TALİMATI 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Talimatın amacı; geleneksel olarak yapılan atlı rahvan binicilik 

sporunu ülke düzeyinde disiplin altına almak, sevdirmek, ortak kuralları içerisinde 

yapılmasını sağlamak, spor ahlakı ve disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine 

yardımcı olmak, uluslar arası müsabakalara katılmak ve organize etmek, yarışmalarda 

uygulanacak kuralları belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2-Bu Talimat, yurt içinde ve dışında yapılacak olan ulusal ve uluslararası 

resmi ve özel müsabakalar ile müsabakalara katılacak atları, binicileri, hakemleri ve  Genel 

Müdürlükçe tescili yapılmış kulüpler ile verilecek ödüllerle ilgili usul ve esasları  kapsar. 

  

Dayanak 

 Madde 3-Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 Maddesi ile 25 Mart 2007 tarihli ve 26473 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Geleneksel Spor Dalları 

Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

  

Tanımlar 

 Madde 4-Bu Talimatta geçen tanımlardan;  

 Genel Müdürlük  :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

 Federasyon  :Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu, 

 İl Müdürlüğü  :Gençlik ve spor il müdürlüğünü, 

 Rahvan  binicilik  :Atın rahvan yürüyüşle, belirli bir mesafeyi, 

tanımlanmış bir ağırlıkla en kısa sürede kat etmesi  esasına dayalı bir yürüyüş türünü, 

 İl Temsilcisi  :Türkiye Geleneksel spor dalları temsilcisini, 

 Kulüp   :Rahvan,Binicilik branşında faal olan spor kulüpleri, 

 Müsabaka  :Tek bir derecelendirme ve ödüllendirme ile 

sonuçlanan rahvan binicilik yeteneği yoklamasını, 

 Start   :Müsabakanın başlatıldığı yeri, 

 Pota veya Finiş  :Müsabakanın sona erdiği yeri, 

 Angajman  :Müsabakaya katılacak atların kayıt işlemlerini, 

 Kategori   :Müsabakanın hangi binici ve at sınıfı için 

tertiplendiğini, 

 Müsabaka mevsimi : 1 Ocak tarihinden Aralık ayı sonuna kadar geçen ve 

düzenlenecek tüm müsabakaları kapsayan bir yıllık süreyi, 

 Müsabaka dönemi  :Federasyon veya diğer tertipleyici kurullarca 

belirlenmiş günler içinde düzenlenen bir dizi müsabakayı, 

 Binici   :(Bir kulüp bünyesinde veya ferdi olarak, ulusal veya 

uluslar arası kural ve teknikleri tatbik eden, geliştiren, atı güven içinde olabildiğince az 

kuvvet sarf ederek tam yerinde, sakin, zamanında Jokeyi kullanma becerisine haiz lisanslı 

sporcuyu, 

 , 

Çizgi İhlali   : Atın yarış kulvarından dıyarı çıkması, 

Erken Çıkış   ; Atın start verilmeden stardan çıkışı, 



Faul    : Bir Binicinin atı ile usulsüz kulvar değştirmesi (ön 

kesme), Açıktan kamçı sallama, gösterme, tampon yapması, küfür etmesi ve benzerleri, 

Teknik Kurul   : Federasyon Teknik Kurulunu ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Müsabakaya Katılma 

Madde 5-  Rahvan binicilik müsabakalarına katılma şartları şunlardır: 

a)Binicilerin müsabakalara katılma şartları; rahvan binicilik müsabakalarına 

katılmak isteyen her binici lisans çıkartmak zorundadır. Lisansı olmayan binici 

müsabakalara katılamaz. 

b)Atların müsabakalara katılma şartları; 

1)Müsabakaya katılacak atlara ait at bilgi formu doldurularak angajmanı binicisiyle 

birlikte, angajman hakemlerince yapılır. Angajmanı yaptırılmamış at ve binici müsabakaya 

alınmaz. Hatalı yapılmış görülürse geçersiz sayılır.  

2)Angajman, müsabaka programında belirtilen gün ve saatlerde, her müsabaka için 

ayrı ayrı yapılır. 

    3)Bir müsabakada angajmanı yapılmış binicinin veya atın çekilmesi veya binicinin 

değiştirilmesi hallerinde durum yazılı veya sözlü olarak müsabakanın başlamasından en geç 

15 dakika  önce ekip şefi tarafından alan hakem kuruluna bildirilir. 

4)Müsabakaya katılan her at için bir tek biniciyle angajmanı yapılır. 

5)Aynı gün içinde bir at en çok iki parkurda yarıştırılabilir. 

6)Tüm müsabakalara her binici üç atla katılabilir. 

8)Giriş sırası için çekilen kurada iki veya üç atla katılan binicilerin bazı atları arka 

arkaya veya yetersiz arayla sıralamışlarsa angajman hakemi bu binicilerden ilk adı çıkmış 

atlarını daha ön giriş sıralarına yükselterek iki at arasında en az 5 başka atı yerleştirmeye 

çalışır, kura durumu veya katılan at sayısının yetersizliği nedeniyle istenilen ara 

verilemiyorsa, başhakemce duruma göre biniciye 10 dakikaya kadar bir süre verir. 

9)Binici ve at angajmanları müsabaka şartlarına uygun olarak yapılır. Hatalı 

angajmana, müsabaka bittikten sonra dahi rastlanırsa, binici ve atı elenir. Hatalı angajmana 

karşı itirazın zaman aşımı, müsabakanın bittiği günden itibaren bir haftadır.  

10)Herhangi bir sebepten müsabakaya iştirakten men edilmemiş olması gerekir.  

11)İlinde veya diğer illerde lisanslı olduğu kulüpten başka bir kulüp adına, o 

sezonda lisanssız dahi olsa hiçbir müsabakaya  iştirak etmemiş olması gerekir. 

12) Binicinin 18 yaşından küçük olması halinde veli muaf fakatı istenir. 

Müsabaka Çeşitleri  

Madde 6-Rahvan binicilik müsabakaları resmi ve özel olarak iki çeşittir. 

a) Resmi müsabakalar; Federasyonca düzenlenen müsabakalar ile il birinciliği 

müsabakalarıdır. 

b)Özel müsabakalar; Federasyondan izin almak suretiyle mahalli kuruluşlarca 

organize edilen müsabakalardır. 

Rahvan binici ve kulüplerinin kendi aralarında yapacakları eğitim ve folklorik 

amaçlı müsabakalar için izin alınmaz. 

Resmi Müsabaka Tertip Kurulları 

Madde 7-Rahvan binicilik müsabakalarını tertip ve organize etmek üzere 

organizasyonun yapılacağı yerde tertip kurulları oluşturulur. 

a)İl tertip kurulu; il  temsilcinin başkanlığında rahvan  binicilik  faaliyetine 

katılacak kulüp ve atlı sayısı göz önünde bulundurularak iki veya dört kişiden oluşur. Tertip 



kurulunu teşkil eden üyelerin yarısı il müdürlüğünce, yarısı da kulüp ve at sahipleri 

tarafından seçilir. 
 

Tertip Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 

Madde 8 - Tertip kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır; 

a)En az lise veya denge okul mezunu (bulunmadığı hallerde ortaokul mezunu) 

olmak, 

b)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları  Ceza Yönetmeliğine göre bir defada 6 aydan fazla 

ceza almamış olmak,  

c)Faal sporcu olmamak. 

En az beş yıl rahvan binicilik sporu yapanlarda tahsil şartı aranmaz. 

 

Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri 

Madde 9 - Tertip kurullarının görev yetkileri şunlardır; 

a) Federasyon adına görev yaparlar. 

b)Müsabakaların yönetmelik ve talimatlara göre yapılmasını sağlamak, 

c)Organizasyonda çıkacak aksaklıkları önlemek, her türlü itirazları 

sonuçlandırmak, gerektiğinde müsabakaların ertelenmesine ve yerinin değiştirilmesine karar  

vermek. 

 d) Müsabakanın her türlü emniyet tedbirlerini alırlar. 

 

Tescil ve Vize Şartı 

 Madde 10-Takımları resmi müsabakalara  katılabilmesi için Genel Müdürlük 

tarafından kulüplerinin tescil edilmiş olması, kulüp binicileri ile  ferdi binicilerin lisanslı ve 

lisanslarını o sezonda vizeli olması gerekir.  

 a)Müsabakaya katılacak atların sahipleri bağlı oldukları kulüp vasıtasıyla, ferdi 

olanlar ise bizzat kendileri, atlarını At Tescil Talimatına göre Federasyona tescil ettirmek ve 

karşılığında “At Tescil Belgesi” almak zorundadırlar. Bu belgeler, her yılın müsabaka 

döneminden önce kulüpler ve ferdi at sahiplerince Federasyona vize ettirilir. Tescil 

edilmemiş veya yıllık vizesi yaptırılmamış atlar müsabakalara katılamaz. 

b) At tescil isteklerinin kabul şartları; 

1)Ülkemizde doğmuş, resmi kuruluşlarda veya şahıs tarafından yetiştirilmiş safkan  

atın, ilk tescilinde pedigrisi ve ilk sahibini belirleyen bir at tescil belgesi, at sahibinin 

beyanına göre belirlenir. 

2)Özel at yetiştiricileri, atın ilk sahibini belirleyen ve tarım il müdürlüğünden veya 

kulüplerinden alacakları geçerli belge ile atını vize ettirirler. 

3)At, dış ülkeden ithal edilmişse, ilk tescilinde gümrük makbuzunun noterden 

tasdikli sureti istenir.  

c)At tescili ile ilgili diğer hükümler; 

1)Atın sahip değiştirmesi halinde alıcı ve satıcının karşılıklı imzalarını taşıyan 

“Satış Belgesi” aranır. Sahip değiştiren at, kulüp değiştirmemiş ise kulübün tasdiki, kulüp 

değişmişse, her iki kulübünde tasdiki istenir. 

2) Kulüp malı atlar kulübün adına, şahıs adına olan  ise sahiplerinin adına tescil 

edilir. 

 

İsim Değiştiren Kulüpler      

Madde 11-Kulüpler; resmi müsabaka tarihleri tespit edilmeden önce müsabakalar 

başlamadan isim değişikliği yapmaları halinde, müsabakalara değiştirilen yeni isim ile 

katılabilirler. Ancak; resmi müsabakaların başlaması halinde isim değiştiren spor kulüpleri 



sezon sonuna kadar eski isimle faaliyetlere devam eder ve sezon bitiminden sonra yeni ismi 

ile müsabakalara katılabilirler. 

Kulüpler, isterlerse isimlerine sponsor isim alabilirler. 

 

Müsabakanın Ertelenmesi veya Yerinin Değiştirilmesi  

Madde 12-Hava şartlarının elverişsizliği, hakem kararıyla, müsabakaların hava 

şartlarından başka mücbir sebeplerden ötürü ertelenmesi, yerinin veya saatinin değiştirilmesi 

Tertip Kurulu kararı ile olur.  

 

Müsabaka Kuralları 

Madde 13- Rahvan binicilik müsabaka kuralları şunlardır; 

1) ağzında 2 yaşlı tay dişi bir tanesi olan tozkoparana, 

2) Ağzında 3 yaşlı tay dişinin bir tanesi olan 3 yaşa, 

3) Ağzında 4 yaşlı tay dişinin bir tanesi olan 4 yaşa koşar. 

a)Müsabaka alanı, müsabakanın yapılmasına uygun döner veya düz pisttir, pistin 

uzunluğu en az 800 m., en çok 2500 m.’dir, pistin genişliği en az 10 m.’dir. 

b)Müsabakaya katılacak sporcuların numaraları sırtlarında ve atların her iki 

tarafından görünecek ve binicisinin numarasıyla aynı numara olacaktır. 

c)Müsabaka,  başhakemin yönetiminde anons hakeminin sesli anonsuyla başlar. 

d) Ata eziyet eden, döven ve mahmuz kullanan binici müsabakadan ihraç edilir. 

e)Çoklu ve ikili şekilde yapılan müsabakalarda, potayı geçiş sırasına göre (varışa 

önce varan)derecelendirilir ve ilk üç değerlendirmeye girer. 

f) Döner pistte kestirmeden gitmek amacıyla pistten çıkan atlar, diskalifiye olur. 

g)Koşuda 30. içinde düzeltmek kaydıyla üç bozma hakkı verilir.Üçten fazla ve 60 

m. devamlı bozuk yürüyüş yapan diskalifiye olur. 

iştirak edecek at sayısı 4’den az olursa, eleme müsabakalarının ikincileri de final 

müsabakasına katılırlar. Final en fazla 10 atla olur.  

j)Rahvan atlarına kapalı nal çakılır, arzu edenler mahmuzsuz açık nal çakarlar. 

k)Üç attan az atın katılacağı müsabaka yapılmaz, tek at  varsa, at şeref turu atar. 

n)Müsabaka  esnasında kurallara uymayanlar, müsabaka dışı  bırakılır. 

o)Kategorilere göre koşulacak mesafeler; 

1)Tozkoparan 700 m 

2)Deste 1000 m.  

3)Ayak 1000 m., 

4)Küçük orta 1500 . 

 ,5)Büyük orta 1750, 

 

İTHAL ATLAR  : 

A GURUBU : 5 yaş üstü 

B GURUBU : 4 yaşa kadar 

A GURUBU : 2000 m, 

B GURUBU : 1800 m, 

ö)Rahvan at müsabakaları baş, başaltı, büyük, orta, ayak ve deste olmak üzere altı 

kategoride yapılır. Toz koparan kategorisinde de müsabaka yapılmasına karar verilebilir.  

Bu müsabakalar;   

1)İkili müsabakalar şeklinde  iki takım arasında her kategoride iki atın bir birleriyle 

yarışması, 

2) Çoklu müsabakalarda bütün takımların ve ferdi atların kategorilerinde ikiden 

fazla koşması, 

p)Kategoriler ve kategorilerde koşacak atların özellikleri şunlardır; 



1)Tozkoparan 2 yaşlı taylar, 

2)Deste  3 yaşlı taylar, 

3)Ayak  4 yaşlı taylar, 

4)Küçük orta  5 yaşlı taylar, 

5)Büyük orta 3 defa küçük orta yaş müsabakası kazanmış taylar, (5 ve yukarı 

yaşlı taylar) 

    6)Başaltı  3 defa büyük orta müsabakası kazanmış, 

Üç defa müsabaka kazanan atlar bir üst kategoriye terfii eder.(müsabakaları üst 

üste kazanmamış olsa da) 

r)Kategorilere göre eyer ve binici dahil  atın üzerindeki sıkletler (ağırlıklar) 

aşağıdaki gibidir. Kategoriler, atın ağırlığına göre verilir. Atların tartılma imkanı yoksa  

ağırlık atın cidago yüksekliğine göre belirlenir. cidago yükseklikleri 145-149 cm. arasında 

olan atlar için kategorilere göre ağırlıklar aşağıdaki şekildedir.  

1)Toz koparan 50 Kg., 

2) Deste  55 Kg., 

3)Ayak   60 Kg., 

4)Küçük orta 70 Kg., 

5)Büyük orta 80 Kg., 

6)Başaltı  90 Kg., 

7)Baş  100 Kg. 

 Cidago yüksekliği 145 cm. az atlarda bu değerlerden her 5 cm. için 5 kg. ilave, 

cidago  yüksekliği değerlere 5 kg. ilave edilmek suretiyle kategori tespiti yapılır. 

 Kısraklarda atın üzerindeki ağırlık 40 kg.’ın altına düşmemek kaydıyla bu 

değerlerden 10 kg. tenzil edilir. 

s)Müsabakadan önce atlar veteriner muayenesinden geçer. Hasta ve sakat atlar 

müsabakaya  alınmaz. 

ş)Müsabakada rakibini iki at boyu geçmeden kulvar değiştirilmez ve diğer atın 

önünü kesemez, aksi halde, at diskalifiye olur. 

t)Müsabaka esnasında binici diğer rakip ata kamçı gösteremez ve diğer atın önünün 

kesemez, aksi halde at diskalifiye olur. 

u)Müsabaka esnasında  bir at, rakip ata gövdesi ile dayanamaz veya darbe 

yapamaz, aksi halde at diskalifiye olur. 

ü)Atların üzerlerindeki ağırlık, tespit  edilen ağırlık kadar olmadığı tespit 

edildiğinde, at diskalifiye edilir. 

v)Şike yapan kulüp, biniciler yarışmadan men edilerek Ceza Kuruluna sevk 

edilirler. 

Sorcu Kıyafetleri ve At Teçhizatı 

Madde 14- Sporcu ve atların kıyafet ve kuşamları aşağıdaki şekildedir: 

a) Sporcu kıyafeti;   

Gömlek :Hakim yaka, düğmeli değişik renkli (takımların renklerine göre) tercihen 

ipek kumaştan yapılmıştır. 

Yelek  :Kolsuz cepken özelliğe sahip çift yüzlü giyilebilen bir giysidir. 

Pantolon : Dizlere kadar dar paçalı,  düğmeli ve dizden yukarı doğru genişleyen bir 

yapıda olur. 

Çizmeler : Süvari çizmesi tipinde olup, cirit için uygun olanı tercih edilir. Üzerine 

yırtıcı ve kesici olmayan mahmuz takılabilir. 

b)Atların kuşamı; 

Atın başlığı :Deriden yapılan atın başını çevreleyerek saran ve atın yönetimini 

kolaylaştıran, aynı zamanda gemin takıldığı bir kuşamdır. 



 Dizgin :Atın gemiyle binicinin eli arasında irtibatı sağlayan ip ve kayıştan yapılan 

bir bağdır. 

 Binek teçhizatı:  Eyer, atın bel kısmına üst taraftan keçe veya post üzerine konarak 

kolon kayışlarıyla ata bağlanan ve zağma kayışlarıyla üzengileri bir teçhizattır.(üzengilerin 

ucu kesici olmayacaktır.) 

 

Sonuçların İlanı 

Madde 15-Rahvan binicilik sonuçları başhakem ve başhakem yardımcısı 

tarafından tutanağa geçirilir. Baş hakemin de tasdiki ile takımlar ve atlar sahadan ayrılmadan 

önce ilan edilir. Sonuç tutanağı müsabaka gözlemcisi tarafından muhafaza edilir.  

 

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM 

Hakemler,Temsilciler ve Gözlemciler 

 

 Hakemlerin Tayini 

 Madde 16-Rahvan binicilik müsabakasını yönetmek üzere; 1 müsabaka 

Başhakemi, 2 başhakem yardımcısı (yazı ve start hakemleri), 8 seyir hakemi, (bölge 

müsabakalarında 4, Türkiye şampiyonasında 10 kişi) 1 anons hakemi ile 2 angajman  

hakemi görevlendirilir. Görevlendirmeyi, Merkez Hakem Kurulu yapar. Merkez Hakem 

Kurulunun bulunmadığı yerlerde veya hallerde hakem görevlendirme yetkisi il spor 

temsilcisine aittir. 

 

Rahvan Binicilik Merkez Hakem Kurulunun Teşekkülü 

Madde 17-Merkez Hakem Kurulu 5 üyeden oluşur. Üyeler, Federasyon Başkanı 

tarafından seçilir,  kendi aralarında görev bölümü yaparlar. 

 

Rahvan Binicilik Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 18-Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 

a)Rahvan binicilik hakemlerini yetiştirmek, gelişim kurslarını açmak veya 

açtırmak,  kurs öğretmenlerini tayin etmek, 

b) Hakemlerin sicillerini tutmak, lisans düzenlemek, 

c)Hakemlerini gözetim ve denetim altında bulundurmak, terfi ve tenzillerini karara 

bağlamak, gerektiğinde hakem lisanslarının iptali için gerekli işlemleri yapmak, 

d)Hakemler hakkında gelen raporları incelemek, gerekli işlemi yapmak ve 

gerektiğinde Genel Müdürlük Ceza Kuruluna göndermek, 

e)Geleneksel mahalli rahvan binicilik müsabakalarına hakem tayin etmek, 

f)Hakemlerin sicil dosyasının tutulmasını sağlamak, 

g)Rahvan binicilik, teknik ve müsabaka kurallarını geliştirme ve değiştirme 

tekliflerini hazırlamak ve Federasyon Yönetim Kurulu sunmak. 

  

Müsabakaların Yönetimi 

 Madde 19-Hakemler, müsabakaların yapılacağı mahaldeki teknik toplantıyı 

müteakip görevlendirilirler. Bu şekilde görevleri tebliğ eden hakemler, sahaya müsabaka 

saatinden en az 1 saat önceden gelerek başhakemin  nezaretinde gözlemcinin de hazır 

bulunduğu memoranduma iştirak ederek fiilen göreve başlar. 

  

Hakemlerin Müsabakalarla  İlgili Görevleri 

Madde 20-  Hakemlerin müsabakalarla ilgili görevleri şunlardır: 

a)Başhakem;   



1)Sahanın pota noktasında sahalara hakim ve yüksekçe bir yerde (kule) durur, 

müsabakanın  tüm idaresinden sorumludur ve tek yetkilidir. 

2)Hakemlere görevlerini bildirir, memorandum yapar, aksayan ve anlaşılmayan 

hususları açıklar. 

3)Binicilerin neticeye etkili olumlu veya olumsuz hareketlerini, takımların lehine 

veya aleyhlerine değerlendirir. Müsabaka neticelerini anında ve yüksek seslen ilan eder veya 

ettirir. 

4)Müsabakaların başlama ve bitişi ile neticesini ilan eder. 

5)Müsabaka raporunu, resmi müsabakalarda Federasyon temsilcisine, diğerlerinde 

Tertip  Kuruluna verir. 

6) Genel Müdürlükçe veya Federasyonca tespit edilen konuyla ilgili diğer mevzuat 

hükümleri uygular. 

b) Başhakem yardımcısı (yazı); 

1)Başhakemin verdiği neticelerin cetvellere işlenmesini sağlar. 

2)Her iki takıma verilen puanların 2 çizelge şeklinde veya bir ilan panosu ile 

denetlenmesini sağlar. 

3)Müsabaka süresi için kronometre tutar.  

c)Başhakem yardımcısı (start); 

1)Müsabakanın kurallara uygun olarak başlatılmasını sağlar, 

2)Müsabakanın başladığını beyaz bayrağı indirerek Başhakeme bildirir. 

d)Seyir hakemleri;müsabakanın gidişatını kurallara göre inceler ve değerlendirir. 

e)Angajman  hakemleri; bir baş (veteriner hekim olması tercih edilir) ve bir 

yardımcı hakemden oluşur. 

1)Binici lisanslarını, tescil ve vize kontrolünü müsabakadan bir gün önce teknik 

toplantıda toplayıp müsabaka saatinden 1 saat önce kontrol edilmiş olarak Başhakeme teslim 

eder. 

2)Müsabaka yerini ve müsabakadan 1 saat önce ekip şefleri tarafından verilecek 

listede müsabakaya katılacak binici ve atları (yedekler dahil) tespit ederek müsabaka  

çizelgesini hazırlar ve başhakeme bildirir. 

3)Müsabaka başlamadan önce  atların veteriner kontrolünü ve teçhizatını başhakem 

ile birlikte denetler. 

4) Müsabaka alanının  tüm emniyet ve düzeninden Başhakeme karşı sorumludur. 

5)Takımların yedek binicilerini tespit ettikleri yere götürür. Binici ve at 

değişiminde başhakeme yardımcı olur. 

 

Temsilci ve Gözlemciler 

Madde 21-  Rahvan binicilik müsabakalarının kurallara uygun yapılması ve tüm 

görevlilerin denetimi, Federasyon adına görev yapacak temsilci ve gözlemciler tarafından 

yapılır. 

 Merkez Hakem Kurulu veya Teknik Kurul; uzmanlık derecesinde rahvan binicilik 

sporunu bilen, rahvan binicilik faaliyeti olan illerde; en az 3 yıl il müdürlüğü, şube 

müdürlüğü,  faal olarak en az 5  yıl bu branş içerisinde çalışmış olmak veya  A kategorisi 

(milli) rahvan binicilik hakemliği yapmış olanlar arasından temsilci ve gözlemci seçerek 

Yönetim Kuruluna bildirir. 

 Temsilciler, organizasyon tertip kuruluna başkanlık eder. Federasyonu temsilen, 

organizasyonun yönetmelik hükümleri dahilinde yapılması ve sonuçlanması hususunda tek 

yetkili ve sorumludur. 

 Gözlemciler, müsabakadan  önce görevli hakemler ve saha komiseri ile bir ön 

toplantı yaparak, müsabakanın stratejisini tespit ederler. Müsabaka süresince müsabakanın  

gidişatını, hakemlerin karar ve davranışlarını gözlemlerler. Müsabaka, seyirci, hakem ve 



saha durumunu rapor ederler. Raporları, hakemlerin görevlendirilme, terfi ve tenzil 

edilmelerinde esas alınır. Raporlarında değerlendirme notu bulunur. Değerlendirme notunun 

puanlama esaslarını Merkez Hakem Kurulu belirler. 

 

 Yarışmaların bölgelerde daha sağlıklı, ve çakışmadan yapılması için, 

koordinasyonun sağlanması için bölge sorumlusu atanması, 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ödül, İtiraz, Ceza ve Doping Kontrolü 

 

Ödül 

Madde 22-Müsabakalarda dereceye giren at sahiplerine veya binicilerine ayni veya 

nakdi ödül verilebilir. 

Rahvan at yarışlarının yaptırılabilmesi bu sporun yaşatılmasını ve geliştirilmesini 

sağlamak amacıyla başarı gösteren atların, başarı derecelerine göre sahiplerine “At 

Bakımında Katkıda Bulunma Ödülü” adı altında ödül verilir.  

   At bakımına katkıda bulunma ödülünün verilme ve hesaplaması; bulunulan yılın 

memur maaş katsayısı (m), Federasyon sabitesi (f), Yarışan at sayısı (yarışan takım sayısı) 

(a) birbirlerinin çarpılması neticesinde toplam ödül bulunur. Toplam ödül, dereceye giren 

atların sahiplerine EK-1 deki cetvelde belirtildiği şekilde dağıtılır. 

 Mahalli özel müsabakalarda 3 ve 4 dereceye kadar ödül verilir. Birinciye ödülün % 

50 si ikinciye ödüyün % 30 u, üçüncüye ödülün %20 si verilir.)  

 

İtiraz  

Madde 23-Müsabakaya, müsabakanın puanlandırılmasına yapılan itirazlar 

müsabakanın bitiminden itibaren 30 dakika içerisinde ekip şefi, kafile başkanı veya at sahibi 

tarafından yazılı olarak Tertip Komitesine yapılır.  

Müsabaka başlama  öncesi, esnasında ve  sonrasında yapılan itirazlar, başhakeme 

yapılır. Başhakem incelemesini, itiraza esas belgelerle birlikte sonuç raporunda belirtmek 

kaydıyla Tertip Kuruluna aynı gün içerisinde gönderir. 

Ceza 

Madde 24- Bu Talimata aykırı fiilleri işleyen, spor ahlakı ve müsabaka kurallarına 

uymayan  binici, hakem, kulüp veya at sahibi ile diğer görevliler hakkında 7/1/1993 tarihli 

ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor 

Dalları Ceza Yönetmeliğine göre işlem yapılır. 

 

Doping Kontrolü 

Madde 25-Veterinerlik hizmetleri ve doping kontrollerinde aşağıda belirtilen 

esaslara uyulur. 

a) Müsabaka öncesi ve sonrası tüm veterinerlik hizmetleri ve doping kontrolleri 

23/8/2995 tarihli ve 9085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan At Yarışları Nizamnamesi 

kurallarına uygun olarak yürütülür. 

b) Federasyon istediği zaman doping kontrolü yaptırabilir. 

c) İlke olarak galip gelmiş takımın en fazla puan toplayan iki atı ile bir diğer attan 

kura ile doping numunesi alınır. 

               d)Doping yapıldığı tespit edilen atta kullanılan yasak kimyasal maddenin kandaki 

miktarı 0(sıfır) veya etkisizlik düzeyine inene kadar müsabakalardan yasaklanmasına dair 

raporu Veteriner Sağlık Kurulu Federasyona teklif eder. Federasyon kararı ile at, sağlık 

durumu düzelene kadar müsabakalara giremez.. 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 Eğitim Esaslı Dış Faaliyetler 

 Madde 26-Rahvan binicilik sporunun uluslar arası platformda gelişmesi açısından,  

Ülkemizde ve dış ülkelerde rahvan binicilik öğretim ve tekamül kursları açılır. Çağdaş 

atçılık esasları, yetiştiricilik, bakım, veteriner hekimlik ve nalbantlık eğitimi hususunda dış 

ülkelerde eğitim  kurslarına iştirak edilir. Yabancı uzman daveti ile Ülkemizde kurslar tertip 

edilir. 

Federasyon, yurt dışında ve içinde yapılacak uluslararası müsabakalara katılacak;  

yönetici, binici, seyis ve atları bizzat seçer ve gerekli işlemleri yürütür. 

 

Yükümlülük 

Madde 27-Yurt dışından gelecek sporcular ve bu sporculara uygulanacak 

müeyyideler diğer spor dallarında olduğu gibidir. Ancak, kendi masraflarını ve onlar için 

takımlarının masraflarını kendileri veya kendi ülkeleri karşılar. Yabancı sporcular için iskan 

müsaadesi ve lisans işlemleri diğer spor dallarında olduğu gibi ilgili kulüp tarafından ikmal 

edilir. 

 

Sorumluluk 

Madde 28-Resmi ve özel müsabakalar öncesi, sonrası   ve sonrasında binicinin 

kendisine, atına veya malına zarar verebilecek herhangi bir kaza, zarar veya sakatlıktan  

ötürü  Federasyon veya  Tertip Kurulları  sorumlu tutulamaz. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 29-Bu Talimat hükümlerinin uygulanmasında doğacak anlaşmazlıkları 

çözmeye ve yorumlamaya, gerekli görüldüğü hallerde, bu Talimat da  bulunmayan ve yeni 

oluşumlara uygun olarak hazırlanacak talimat, Federasyonun teklif ve Genel Müdürün 

onayını müteakip uygulanır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 30- 6/6/1998 tarihli ve 23364 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Rahvan 

Binicilik Müsabaka  yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

Madde 31- Bu Talimat, Genel Müdürlük ve federasyon web sitesinde yayınlandığı 

tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

Madde 32- Bu Talimat  hükümlerini Geleneksel Spor Dalları Federasyonu   

Yönetim Kurulu Yürütür. 

 

          

 
Ek -1 

 

YARIŞMAYA KATILAN AT SAYISI 

 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 

DERECELERE İSABET EDEN ÖDÜLLERİN YÜZDELERİ   

1 30 29 28 27 26 26 25 24 23 22 22 22 22 21 20 20 19 19 18 18 16  

2 25 24 23 22 21 21 20 19 18 17 22 16 16 15 15 14 13 12 12 10 10 



3 20 19 18 17 16 16 15 14 13 13 17 12 12 12 11 10 10 9 18 7 7 

4 15 14 13 12 11 11 10 9 8 8 13 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 

5 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 8 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 

6  5 5 5 5 4 4 4 4 4 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7   5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8    5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9     5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10      4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11       4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12        4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13         4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14          3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16            3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17             3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18              3 3 3 3 3 3 3 3 

19               3 3 3 3 3 3 3 

20                3 3 3 3 3 3 

21                 3 3 3 3 3 

22                  3 3 3 3 

23                   3 3 3 

24                    3 3 

25                     3 

 


